
 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС 

    

На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС и Заповед №РД-10-178/05.08.2011 и № РД-10-

177/05.08.2011 на Областния управител на област Бургас 

 

О Б Я В Я В А : 

 

Провеждане на 30.08.2011 г. на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на 

морски плажове: 

 1. „ОБЗОР - ЮГ”, находящ се в Община Несебър, област Бургас, подробно описан в 

АИДС №451/15.03.1999 г., с активна плажна площ 26 137 кв. м., от 11,30ч.  Начална 

годишна наемна цена – 15 716 лева с включен ДДС.  

 2. „ОБЗОР – ДЕТСКИ ЛАГЕРИ”, находящ се в Община Несебър, област Бургас, 

подробно описан в АИДС № 459/22.03.1999 г., с активна плажна площ 49 086 кв. м., от 

13,30 ч. Начална годишна наемна цена – 15 314 лева с включен ДДС.  

Наемът се заплаща еднократно годишно: за първата година – към момента на 

сключване на договора за наем, а за всяка следваща година – до 15.02. на текущата година.  

Срок на наемното правоотношение – 5 години. 

Депозит за участие в търга –  50 %  от началаната тръжна цена с включен ДДС, 

преведен до 17,30 ч. на 29.08.2011 г. по депозитна сметка на Областна администрация 

Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” 

АД.  

При сключването на договора за наем, лицето, определено за наемател внася по 

сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC 

UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД гаранция за изпълнение на задълженията си по 

договора, в размер посочен в тръжните условия.  

Цена на тръжната документация - 400 /четиристотин/ лева с включен ДДС, платена 

по сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC 

UNCRBGSF, “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас 

Тръжната документация може да бъде получена в деловодството в сградата на 

Областна администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1, от датата на публикуване на 

обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен 

банков документ за платена цена.   

Оглед на обекта – свободен. 

Място на провеждане на търга - в сградата на Областна администрация Бургас, ул. 

«Цар Петър» № 1, в малката заседателна зала на втори етаж. 

Специални условия и изисквания към участниците: 

В търга могат да участват всички физически и юридически лица, имащи право да 

извършват търговска дейност и отговарящи на изискванията, описани в тръжната 

документация.  

Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – 

съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни книжа.  

Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 29.08.2011 г. в 

Центъра за адмиинстративно обслужване – първи етаж в сградата на Областна 

администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1. 

За контакти и информация: тел.056/ 894 113 – С. Димитрова, 894 171 – 

Св.Димитров, интернет страница - www.bsregion.org  на Областна администрация. 

 

          КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ   
        Областен управител на Област Бургас 
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